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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij deze uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kinderdagverblijf ‘t Muuske, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Feiten over kinderdagverblijf Peuterarrangement De Snuffies 
Kdv 't Muuske is gelegen in een brede maatschappelijke voorziening waarin ook een buitenschoolse 
opvang en basisschool 'de Berensprong' zijn gevestigd. 
Het kindercentrum is onderdeel van de organisatie Kinderopvang Roerstreek. 
 
Het kinderdagverblijf telt 3 stamgroepen: 
 de Mickeys voor maximaal 12 kinderen van 0 - 4 jaar; 
 de Minnies voor maximaal 12 kinderen van 0 - 4 jaar; 
 Ieniemienie voor maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar. 
 
Het kindercentrum is met 38 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
2016; overtredingen t.a.v. de voorwaarde 'kinderopvang in de zin van de wet' en instellen 
oudercommissie; 
2017; overtredingen op domeinen VVE en Personeel en Groepen (VOG's); 
2018; Nader onderzoek, overtredingen inspectie 2017 zijn opgelost; 
2018; Regulier onderzoek, er is geen oudercommissie; 
2019; Regulier onderzoek, overtredingen inzake uitvoering pedagogisch beleidsplan, koppeling 
Personenregister kinderopvang, beroepskracht-kindratio en instellen oudercommissie. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Het huidige onderzoek betreft een nader onderzoek waarbij de in januari 2019 geconstateerde 
knelpunten opnieuw beoordeeld zijn. Naast de met de houder gevoerde gesprekken zijn een aantal 
documenten beoordeeld. 
 
Op grond van het onderzoek is geconcludeerd dat de getoetste items voldoen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk is er getoetst of er (met betrekking tot het VVE-aanbod) conform het pedagogisch 
beleidsplan gewerkt wordt. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
In het in februari opgestelde rapport is het volgende opgenomen: 
‘In het pedagogisch beleidsplan is het volgende opgenomen: ‘De peuters van Ieniemienie komen 2 
ochtenden per week komen, indien er sprake is van een VVE- indicatie betreft het 3 ochtenden 
(minimaal 10 uur per week)’. 
In de praktijk kunnen de ouders de kinderen tussen 8.30 uur en 8.45 uur brengen. Op de dag van 
het onderzoek worden de kinderen vanaf 11.45 uur opgehaald. 
Op grond van de haal- en brengtijden bedraagt de tijd dat er daadwerkelijk van een VVE-aanbod 
sprake kan zijn, maximaal 3 uur per dagdeel. 
  
Conclusie: 
Op grond van het onderzoek is geconcludeerd dat er op één punt in onvoldoende mate uitvoering 
wordt gegeven aan het pedagogisch beleidsplan. 
Men voldoet niet aan de in het pedagogisch beleidsplan opgenomen stelling dat kinderen met een 
VVE-indicatie minimaal 10 uur VVE aangeboden wordt.’ 
 
Bevindingen huidig onderzoek 
Tijdens een met de houder gevoerd gesprek is naar voren gekomen dat de openingstijden van het 
kindercentrum zijn aangepast. 
De in het pedagogisch beleidsplan opgenomen openingstijden zijn als volgt: 8.30 uur – 12.00 uur. 
Omdat de peutergroep 3 ochtend per week geopend is, biedt men op weekbasis 10 ½ uur VVE aan. 
Hiermee is er aan de in het plan opgenomen 10-uurs norm voldaan. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Beleid en werkplan dagopvang Muuske 10e uitgave 2018 Ontvangen d.d. 7 5 2019 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. Binnen dit 
domein is beoordeeld of de in januari 2019 geconstateerde overtredingen zijn komen te vervallen. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
In het in februari opgestelde rapport is het volgende opgenomen: 
‘De inschrijving van alle beroepskrachten en één stagiaire is gecontroleerd. Met uitzondering van 
één beroepskracht zijn deze personen ingeschreven en gekoppeld in het Personen Register 
Kinderopvang.’ 
 
Bevindingen huidig onderzoek 
Uit onderzoek is gebleken dat de beroepskracht met ingang van 25 maart 2019 (enkele dagen na 
het verstrijken van de hersteltermijn) gekoppeld is. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
In het in februari opgestelde rapport is het volgende opgenomen: 
‘Uit een steekproef in de weken voorafgaand aan het onderzoek is gebleken dat er op twee dagen 
onvoldoende personeel is ingezet. 
  
Op de volgende dag is er een overtreding geconstateerd: 
 Dinsdag 22 januari 2018: op groep Mickeys werken er gedurende de ochtend 2 

beroepskrachten terwijl er op grond van het aantal (en de leeftijd van de kinderen) tot 13.30 
uur 3 beroepskrachten ingezet moeten worden.’ 

  
Bevindingen huidig onderzoek 
De toezichthouder heeft op 29 maart gegevens bij de houder opgevraagd en deze getoetst. 
Op grond van de door de houder toegestuurde personeelslijsten en kindbezetting is geconcludeerd 
dat de beroepskracht-kind-ratio voldoet. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Personen Register Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 't Muuske 
Website : http://www.kinderopvang-roerstreek.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000041067813 
Aantal kindplaatsen : 38 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang Roerstreek 
Adres houder : Vurensteeg 2 
Postcode en plaats : 6061EJ Posterholt 
Website : www.kinderopvang-roerstreek.nl 
KvK nummer : 41067813 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  Ad Koch 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roerdalen 
Adres : Postbus 6099 
Postcode en plaats : 6077ZH SINT ODILIENBERG 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 10-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 10-05-2019 
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